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ДО НАШИТЕ КОНСТИТУЕНТИ 

 

Изминатата година беше навистина предизвикувачка за сите нас. 2020-та беше 

година на тестирање на одржливоста, функционалноста и способноста 

соодветно да се одговори на новонастанатите проблеми и потреби. Нескромно, 

но вистинито е дека Здружението за сексуални и родови малцинства 

Субверзивен фронт, како граѓанска организација која ја ангажира заедницата во 

промоцијата на правдата, слободата и еднаквоста за сексуалните и родови 

малцинства во С. Македонија преку принципите на отчетност, солидарност и 

вклученост, успеа добро да се прилагоди на барањата кои произлегоа како 

резултат на здравствената криза поради КОВИД-19. Како некои од клучните 

достигнувања кои го докажуваат ова се отворањето на Националната линија за 

советување на ЛГБТИ, доделувањето на ваучери и пакети (од прехранбени 

производи и производи за лична хигиена) за најранливите во ЛГБТИ заедницата 

ширум земјата, како и во зајакнувањето на постоечките и воведувањето на нови 

видови услуги наменети за сексуалните и родовите малцинства.  

Бројките за 2020 година се следниве:  

Документирани:  

- 5 случаи на говор на омраза врз основа на сексуална ориентација и родов 

идентитет во однос на Виртуелната Парада на гордоста Скопје 2020  

- 1 случај на говор на омраза од страна на пратеник врз основа на сексуална 

ориентација и родов идентитет  

- 1 случај на кривично дело од омраза врз основа на сексуална ориентација 

и родов идентитет 

- 4 случаи на барање азил и привремена заштита врз основа на сексуална 

ориентација и родов идентитет од С. Македонија 

Одржани: 

- 3 состаноци со Министерството за труд и социјална политика, 

Министерството за образование и наука и Претседателот Пендаровски за 

вкупно 18 учесници 

- 2 обуки за психолози, социјални работници и психотерапевти за работа со 

ЛГБТИ и за оперирање со линија за советување за 16 учесници 

- 5 супервизиски работилници за советувачите на Линијата 

- 45 повици од 28 различни корисници на Линијата 

- 2 состаноци на советодавниот одбор на заедницата на Субверзивен фронт 

за вкупно 21 учесник наменети за добивање совети и сугестии во врска 

со содржината на Националниот акциски план за унапредување на 

човековите права на ЛГБТИ луѓето 

- 6 состаноци со членовите на заедницата на ЛГБТИ во Битола и Струмица 

за вкупно 46 учесници  
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- 113 сесии индивидуална психотерапија и психолошко советување со 17 

ЛГБТИ клиенти   

- 14 сесии правна поддршка и советување со 5 ЛГБТИ клиенти 

- 4 онлајн работилници за ментално здравје за ЛГБТИ (покривајќи теми 

како аутирање, односи со членовите на семејството, интимно-партнерски 

односи, чувство на припадност кон заедница, итн.) за вкупно 36 учесници  

- 1 онлајн работилница за живеење со ХИВ од прво лице еднина за 16 

учесници  

- 129 доделувања на хуманитарни пакети (со прехранбени производи и 

производи за лична хигиена) и ваучери за најранливите во рамките на 

ЛГБТИ заедницата 

Организирани и ко-организирани: 

- 2 состаноци за застапување за правно признавање на родот со вкупно 

19 учесници од граѓанските организации и групи кои застапуваат за 

правно признавање на родот    

- Спроведување на прашалник за учество на ЛГБТИ проблематиките во 

изборните програми до 15 политички партии во пресрет на 

предвремените парламентари избори во јули 2020. 4 политички партии – 

СДСМ, ДОМ, ЛДП и Твоја одговорија на прашалникот. 

- Испраќање на поднесок до ЛГБТИ+ Стратегијата и Патоказот на 

Европската Комисија за 2020 год.     

- Учество во пишувањето на Spotlight report за положбата на ЛГБТИ луѓето 

во Северна Македонија како поднесок под Paragraph 89 од 2030 Agenda 

(A/RES/70/1) во врска со Voluntary National Review 2020 на Северна 

Македонија 

- 1 Виртуелна Парада на гордоста Скопје 2020 со стотина учесници на 

социјалните мрежи и канали на Скопје Прајд и Субверзивен фронт 

Би сакал искрено да се заблагодарам на сите наши соработници и партнери од 

граѓанските здруженија, власта, донаторите, но најмногу на луѓето – 

припадници на сексуалните и родови малцинства чијашто доверба и отвореност 

посебно ја цениме, и за чијашто еднаквост, права и слобода неуморно се 

бориме.  

 

Извршен директор  

Антонио Михајлов 

 

22.04.2021 
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ГОДИШНО СОБРАНИЕ  

 

 

СЕДМО ГОДИШНО СОБРАНИЕ НА С-ФРОНТ, 14.05.2020 

На Седмото Годишно Собрание на С-Фронт, одржано на 14 мај 2020 година, беа 

донесени следните одлуки: 

• Усвојување на годишниот наративен и финансиски извештај за 2019 

година, 

• Одлука да се формира Советодавен одбор составен од ЛГБТИ+ луѓе. 
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ПРОЕКТИ 

Пристап до правда за ЛГБТИ луѓе во Западен Балкан (12.2018 – 11.2021) 

 

 
 
 
 
 
 
Проектот има за цел да овозможи: 

• Развивање и зајакнување на капацитетите на државните службеници од 
сите 15 министерства на македонската влада за недискриминација, говор на 
омраза и сензибилизација во работењето со лица од сексуалните и 
родовите малцинства, 

• Развивање и зајакнување на капацитетите на вработените во јавниот сектор 
(здравствени работници, полициски службеници, судии, обвинители, 
адвокати, социјални работници, вработени во агенциите за вработување 
итн.) за недискриминација, говор на омраза и сензибилизација при работа 
со сексуални и родови малцинства, 

• Развој на капацитети за спроведување, организирање и оценување на 
програми за обука за недискриминација, говор на омраза, и 
сензибилизација при работа со сексуалните и родови малцинства на 
државните службеници и вработените во јавниот сектор, 

• Развој на интерес, ентузијазам и посветеност меѓу државните службеници 
кои ќе ги водат кон преземање дејства во креирањето, усвојувањето и 
спроведувањето на Националната стратегија за сексуални и родови 
малцинства и Националниот акциски план за сексуални и родови 
малцинства во Македонија, 

• Обезбедување услуги за директна поддршка на најмалку 100 лица од 
сексуалните и родови малцинства преку: ангажирање на заедницата, 
вклученост и интеракција, 

• Бесплатна психосоцијална поддршка и советување со цел да се намалат 
негативните психосоцијални резултати на лицата од сексуалните и родови 
малцинства, 

• Зголемување на свеста за правата на сексуалните и родови малцинства 
преку алатки и активности за подигнување на свеста,  

• Бесплатна правна помош и советување со цел да се одговори на повредите 
на човековите права на лицата од сексуалните и родови малцинства. 

Донатор на проектот е норвешкото Министерство за надворешни работи, а 
грантот е раководен од норвешкиот Хелсиншки комитет. 
 
Времетраење на проектот: 12.2018 до 11.2021. 
 
Во рамките на овој проект во 2020, резултатите се следниве: 
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Документирани:  

- 5 случаи на говор на омраза врз основа на сексуална ориентација и родов 

идентитет во однос на Виртуелната Парада на гордоста Скопје 2020  

- 1 случај на говор на омраза од страна на пратеник врз основа на сексуална 

ориентација и родов идентитет  

- 1 случај на кривично дело од омраза врз основа на сексуална ориентација 

и родов идентитет 

- 4 случаи на барање азил и привремена заштита врз основа на сексуална 

ориентација и родов идентитет од С. Македонија 

Одржани: 

- 3 состаноци со Министерството за труд и социјална политика, 

Министерството за образование и наука и Претседателот Пендаровски за 

вкупно 18 учесници 

- 2 состаноци на советодавниот одбор на заедницата на Субверзивен фронт 

за вкупно 21 учесник наменети за добивање совети и сугестии во врска 

со содржината на Националниот акциски план за унапредување на 

човековите права на ЛГБТИ луѓето 

- 6 состаноци со членовите на заедницата на ЛГБТИ во Битола и Струмица 

за вкупно 46 учесници  

- 113 сесии индивидуална психотерапија и психолошко советување со 17 

ЛГБТИ клиенти   

- 14 сесии правна поддршка и советување со 5 ЛГБТИ клиенти 

- 4 онлајн работилници за ментално здравје за ЛГБТИ (покривајќи теми 

како аутирање, односи со членовите на семејството, интимно-партнерски 

односи, чувство на припадност кон заедница, итн.) за вкупно 36 учесници  

- 1 онлајн работилница за живеење со ХИВ од прво лице еднина за 16 

учесници  

- 29 доделувања на хуманитарни пакети (со прехранбени производи и 

производи за лична хигиена) 

Организирани и ко-организирани: 

- 2 состаноци за застапување за правно признавање на родот со вкупно 

19 учесници од граѓанските организации и групи кои застапуваат за 

правно признавање на родот    

- Спроведување на прашалник за учество на ЛГБТИ проблематиките во 

изборните програми до 15 политички партии во пресрет на 

предвремените парламентари избори во јули 2020. 4 политички партии – 

СДСМ, ДОМ, ЛДП и Твоја одговорија на прашалникот. 

- Испраќање на поднесок до ЛГБТИ+ Стратегијата и Патоказот на 

Европската Комисија за 2020 год.     

- Учество во пишувањето на Spotlight report за положбата на ЛГБТИ луѓето 

во Северна Македонија како поднесок под Paragraph 89 од 2030 Agenda 

(A/RES/70/1) во врска со Voluntary National Review 2020 на Северна 

Македонија 
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- 1 Виртуелна Парада на гордоста Скопје 2020 со стотина учесници на 

социјалните мрежи и канали на Скопје Прајд и Субверзивен фронт 

  

Млади артивисти за промена (12.2018 – 5.2021) 

 

Кон крајот на 2018 година С-фронт започна со имплементирање 

на проектот “Млади артивисти за промена” поддржан од 

Министерството за надворешни работи на Холандија, а го води 

организацијата Stichting Art.1. Партнери во овој проект има од 

Србија, Косово и Албанија. Секоја партнер организација има за 

цел да организира одредени активности поврзани со ЛГБТИ 

лицата и уметноста. Проектот трае до крајот на 2020 година. Активностите кои 

ги спроведува Субверзивен фронт се: 

• Два тренинга за подкаст, 

• Два тренинга за раскажување приказни (Сторителинг), 

• Два тренинга за тренери во областа на ЛГБТИ активизмот. 

Во склоп на овој проект се одржаа: 

Тренинг за подкасти 

Во средината на април, го имавме првиот тренинг на тема Подкасти. Обуката ја 

одржаа двајца обучувачи од Холандија кои започнаа да работат со 7 млади луѓе 

од Северна Македонија. 

Целата обука беше спроведена преку Интернет, со група на Фејсбук што ја 

создадовме за да можеме лесно да управуваме со обуката. Имавме учесници 

од различни маргинализирани средини и локации во земјата кои присуствуваа. 

Ова, за возврат, им даде на подкастите поинаков наратив бидејќи никој 

учесник не ја делеше истата област на живеење, возраст, сексуалност итн. 
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Тренинг за раскажување 

приказни 

Користејќи го истиот метод, 

на крајот на април, се одржа 

5-дневна обука преку 

Интернет на тема 

Раскажување приказни со 

обучувачи од Холандија. Целта 

на оваа обука беше да ги 

оспособи учесниците со 

вештини да формираат 

приказна заедно со можноста 

да ја претстават пред 

публиката. 

Онлајн обуката имаше 12 

регистрирани учесници, со 6 

учесници кои ја завршија 

обуката до крајот. 

За обуката беше формирана 

група на Фејсбук за 

учесниците лесно да 

комуницираат едни со други и 

да го олеснат споделувањето 

материјали и задачи со 

обучувачите. 

 

Тренинг за Артивизам 

Во јули, со помош на Антониј 

Караџоски, успеавме да 

организираме онлајн обука за 

Артивизам со алумни од 

претходните обуки за 

Подкасти и Раскажување 

приказни. Обуката дозволи 5 

учесници, врз основа на прв 

дојден прв услужен, да се 

пријават на обуката. 

Ограничувањето беше воспоставено заради финансиските средства на обуката, 

имајќи во предвид дека на секој од петте учесници им беа дадени мали 

грантови за да ги искористат за подготовка на нивните проекти за Артивизам. 

За време на обуката, учесниците разгледаа различни начини на кои уметноста 

може да се користи за активизам и обезбедија инспирација и безбедно место 

за одгледување нови идеи. Под менторство на обучувачот, учесниците го 

поминаа времето од јули до септември подготвувајќи ги своите проекти за 
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артивизам. Крајните производи подоцна беа изложени во безбедниот 

уметнички простор „Комитет“. 

Слободни од родово базирана дискриминација: Учители и родители 

ЗАЕДНО (09.2019 – 2.2022)  

 

Проектот е подржан од програмата Еразмус+ и е со рок на имплементација од 2 

години (со одобрено продолжение 

поради задоцнетата имплементација, 

предизвикана од КОВИД-19). 

Активностите ќе се спроведуваат во 4 

земји (Велика Британија, Грција, 

Шпанија, Северна Македонија) и ќе вклучуваат 2 групи на учесници: 

наставници во основни и средни училишта и родители со деца кои одат во 

основно или средно училиште. 

Специфични цели на проектот се: 

• Да се градат капацитетите на наставниците и да се подигне свеста на 

родителите за родово базирана дискриминација и да се обезбедат средства 

за промена на училишните култури што придонесуваат за дискриминација 

на учениците. 

• Воведување на иновативни методи и алатки за градење на капацитетите на 

наставниците и информирање на родителите за тоа како да се реагира на 

инциденти на родово базирана дискриминација. 

• Да се промовира соработка и заеднички напори меѓу наставниците и 

родителите и да се изгради модел на соработка, користејќи разни 

заеднички активности. 

• Намалување на психолошкото и едукативното влијание на родово 

базираната дискриминација врз учениците. 

• Создавање поттик за образовните институти да го усвојат пристапот од 

проектот по затворањето на проектот. 

Во склоп на овој проект: 

• На 11ти декември 2019 се одржа состанок во Лондон каде што беа присутни 

сите партнери на проектот. На состанокот се разговараше за целите на 

проектот и временската рамка, активностите за секој парнер поединечно и 

активностите кои треба да се одржат во блиска иднина. 

• Субверзивниот фронт спроведе три фокус групи со родители и наставници 

на почетокот на 2020 година. Беа организирани две фокус групи со 

наставници - едната во Скопје со наставници од основните и средните 

училишта во Скопје, Куманово и Прилеп, a втората фокус групa со 

наставници од Прилеп. Беше организирана една фокус група со родители во 

Скопје, која обедини родители пред се од Скопје. Дополнително, 

Субверзивен фронт учествуваше и дистрибуираше интернет-анкета помеѓу 
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родители и наставници 

кои дојдоа во фокус-

групите и други кои се 

пријавија, но не беа во 

можност да 

учествуваат поради 

патувања. Понатаму, 

Субверзивен фронт го 

напиша Националниот 

извештај за 2020 

година во октомври. 

Конечно, во јануари, 

беше направено видео 

за сумирање на 

искуствата, проблемите и очекувањата снимени за време на фокус-групите 

со родители и наставници (сега објавени на веб-страницата на ФРИ проект). 

 

Зајакнување на лицата Роми ЛГБТИ+ и граѓански организации во 

Албанија, Северна Македонија и Србија 

 

Проектот се осврнува на слабата видливост и 

свесност за прашањата и потребите на ЛГБТИ 

луѓето кои исто така се идентификуваат како 

Роми по етничко потекло, обезбедувајќи им 

простор и можности за нив да преземат 

акција што ќе ги оспособи кон зголемена побарувачка за слободно да ги 

остваруваат своите човечки права, но исто така и кон подобрено решавање на 

нивните прашања и потреби. Целни групи се ЛГБТИ ромите, потоа ромските 

граѓански организации и ЛГБТИ граѓанските организации. 

Главните активности се: одржување состаноци со заедницата со ЛГБТИ Роми 

преку Интернет, собирање приказни за живеење на искуства на ЛГБТИ Роми, 

особено оние што јасно ја прикажуваат пресечната и повеќекратната 

дискриминација со кои се соочуваат и објавување на собраните стории преку 

кампања за социјални медиуми на нашите дигитални канали. Очекуваните 

резултати се ЛГБТИ лицата Роми кои имаат овластување да бараат слободно 

остварување на нивните човекови права, а активистите за права на Ромите и 

ЛГБТИ активистите се овластени да ги штитат, унапредуваат и почитуваат 

човековите права на ЛГБТИ лицата Роми. 

Во склоп на овој проект: 
 

• Спроведување на 5 состаноци со ЛГБТИ Роми - 3 состаноци одржани во 

Струмица, 2 состаноци одржани во Битола, со вкупно 27 членови на 

заедницата како учесници. За време на состаноците, беа собрани податоци 

за статусот на дискриминација заснована на сексуална ориентација и родов 

https://www.projectfree.eu/
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идентитет на пресекот со некоја друга дискриминаторска основа, како што 

се етничка припадност, религија или верско убедување. Поконкретно, беше 

направена проценка за разбирањето и нивото на познавање на концептот на 

дискриминација и нивото на нејзино препознавање. Покрај тоа, беа оценети 

ставовите за фреквенцијата на дискриминација заснована врз сексуална 

ориентација и родов идентитет, дискриминација заснована врз етничка 

припадност и дискриминација заснована врз религија или религиозно 

убедување. Понатаму, беа испитани ставовите за тоа која е најчестата 

форма на дискриминација заснована врз сексуална ориентација и родов 

идентитет, и во кои области овој вид дискриминација е најчест. Конечно, 

исто така, беше испитано знаење за тоа кои механизми можат да се 

користат за заштита од дискриминација, и каде и кога може да се пријават 

случаи на дискриминација. 

• Објавено видео од собраните приказни за ЛГБТИ Ромите на дигиталните 

канали на Субверзивен фронт. До видеото може да се пристапи на следниот 

ЛИНК. 

• Спроведување на регионална обука на 

ЛГБТИ активисти Роми, ЛГБТИ активисти и 

активисти Роми за обезбедување стратегии, 

пристапи и алатки за решавање на 

меѓусекторска и повеќекратна 

дискриминација, каде Субверзивниот фронт 

обезбеди 7 учесници од Северна Македонија. 

• Изработка и дисеминација на Водичот за 

заедниците на ЛГБТИ Роми, Ромски граѓански 

организации, ЛГБТИ граѓански организации и 

релевантни национални власти и независни 

тела - Министерство за труд и социјална 

политика, Народен правобранител, Комисија за 

спречување и заштита од дискриминација само 

со користење на канали за комуникација преку 

Интернет, веб страницата на Субверзивен 

фронт и профилите на социјални медиуми. 

Водичот може да се најде на следниот ЛИНК. 

 

Стратешки и одржлив одговор на ЛГБТИ лицата во криза (2020)  

 

Проектот ќе има за цел да 

придонесе кон зголемена 

отпорност на ЛГБТИ 

заедницата под сегашната 

пандемија преку 3 цели: 

• Да придонесе за зголемен пристап до услугите за ментално здравје на ЛГБТИ 

лицата, обезбедени од сензибилизирани и обучени психолози и 

https://www.facebook.com/SubversiveFront/posts/3629014793828245
http://s-front.org.mk/wp-content/uploads/2020/12/vodich-za-povekjekratna-diskriminacija-kaj-lgbti-romi.pdf
http://s-front.org.mk/wp-content/uploads/2020/12/vodich-za-povekjekratna-diskriminacija-kaj-lgbti-romi.pdf
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психотерапевти преку започнување на национална линија за помош за ЛГБТИ 

лица, основана во партнерство со Министерството за труд и социјална 

политика и во соработка со обучени социјални работници/психолози од 

Центри за социјална работа, Здружение за социјални работници на 

Македонија, Институт Алтернатива, Комора на психолози итн. 

• Да придонесе за зголемен пристап до ресурси, знаење, вештини и алатки за 

ЛГБТИ лицата во областа на едукација за човекови права за ЛГБТИ лица, 

техники и методи за адреса на социјална стигма, како и креативен активизам 

за ЛГБТИ правата и еднаквоста, овозможен преку вработување искусни и 

обучени адвокати, психолози, уметници и активисти, 

• Да придонесе за овозможен пристап до храна и производи за лична хигиена 

за членовите на ЛГБТИ заедницата, особено ромските лица од ЛГБТИ 

заедницата - со оглед на нивната поголема изложеност на социо-економските 

последици од кризата КОВИД-19 во Северна Македонија. 

Во склоп на овој проект: 

• Се одржа 3-дневна работилница за луѓето кои беа селектирани во втората 

фаза, пред конечната селекција за местото Советувач на Национална 

линија за ЛГБТИ+ луѓе. Петнаесет од нив ја поминаа обуката за 

Психолошко советување на ЛГБТИ+ луѓе, како и делот од обуката за 

советување по телефон. Од нив, 6 советувачи беа ангажирани и започнаа 

со работа на линијата која беше отворена во август 2020 година. 

• За промоција на линијата, беа снимени 4 стручни видеа на темите: 

сексуалност и сексуални права, семејство со ЛГБТИ+ член, булинг на 

ЛГБТИ+ млади, анксиозност кај ЛГБТИ+ лица. Беа објавени 4 стручни 

текстови на теми: мобинг и дискриминација на работното место, чекори 

за хормонска терапија за транс луѓето, чувство на осаменост и изолација, 

и права на парична помош од социјална заштита. 

• Со советувачите на линијата беа одржани 6 супервизиски работилници, и 

една 2-дневна работилница за Психолошко советување на транс луѓе. 

• Се доделија 100 ваучери за најранливите во рамките на ЛГБТИ заедницата 
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ДОПОЛНИТЕЛНИ АКТИВНОСТИ 

 

Ментално здравје на ЛГБТИ+ луѓе 

 

И оваа година, Субверзивен фронт, продолжи со покривање психолошко 

советување и психотерапија за ЛГБТИ лица. Она кое беше особено значајно, и 

ја одбележа годината, е пандемијата и затворањето, кое влјаеше негативно врз 

менталното здравје на секој човек, а особено на оние ЛГБТИ+ луѓе кои живеат 

во семејна средина која не е прифаќачка кон нив. Токму поради тоа, 

Субверзивен фронт учествуваше во отворањето на групата ЛГБТИ заедно во 

самоизолација, каде членовите во групата имаа можност за поврзување и 

информирање за бесплатните услуги од организациите. 

Во текот на изминатата година, освен индивидуалната психотерапија која 

Субверзивен фронт ја покрива во се поголем број на сесии, за време на 

полицискиот час започнавме и со бесплатни групни сесии, во кои ЛГБТИ+ луѓето 

кои земаа учество, имаа можност да ги споделат личните искуства и начините 

со кои се справуваат во актуелната ситуација. Учеството во група им овозможи 

да видат дека минуваат низ истите предизвици и проблеми, а различните 

позадини на секој член во групата, им помогна за добивање нов поглед на 

ситуацијата на различни начини. 

Во август 2020 година, Субверзивен фронт ја отвори Националната линија за 

ЛГБТИ+ луѓе, сервис кој е бесплатен и достапен за сите ЛГБТИ+ луѓе, но и за 

нивните семејства, стручните тимови од училиштата и центрите за социјална 

работа, од целата територија на државата. Она што е предност на линијата, е 

можноста за анонимно јавување од страна на корисниците, но и достапноста во 

малите места на државата каде не постојат ЛГБТИ организации, во кои ЛГБТИ 

луѓето од малите места би можеле да добијат поддршка.  
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Поради увидување на потребата од специјализиран советувалишен сервис за 

ЛГБТИ+ луѓе, Субверзивен фронт го започна процесот за отворање на Скопскиот 

квир центар, кој ќе биде првото бесплатно советувалиште за ЛГБТИ+ луѓе. Во 

рамки на центарот, е предвидено да продолжи со работа и линијата, како една 

од услугите кои ќе ги нуди центарот. Останатите бесплатни услуги кои ќе ги 

нуди центарот се: индивидуална психотерапија, групна психотерапија, услуги 

од социјален работник, пихосоцијална поддршка на терен, правна помош и 

информирање и упатување. 

Субверзивен фронт и понатаму останува организација која е посветена во 

наоѓање начини за проширување и одржување на услугите од областа на 

менталното здравје, бидејќи веруваме дека само со зајакнување на заедницата 

и вложување во менталното здравје, можеме да бидеме силни и истрајни во 

борбата за еднакви права на ЛГБТИ луѓето во С. Македонија.  

 

ОДРЖАНА ОБУКА ЗА ПСИХОЛОШКО СОВЕТУВАЊЕ НА ЛГБТИ+ ЛИЦА, И ДЕЛ 

ФОКУСИРАН НА ВЕШТИНИ ЗА СОВЕТУВАЊЕ ПО ТЕЛЕФОН 

Во 3-дневната обука, наменета за луѓето кои аплицираа за отворените позиции 

за советувачи на националната линија, учествуваа петнаесет луѓе, психолози и 

социјални работници. Учесниците добија специфицирана обука за работа со 

ЛГБТИ луѓе. 

Програмата за обука ја подготвија Давид Тасевски и Вида Гаврилоска, која освен 

теоретскиот дел, беа подготвени и вежби, како и игра на улоги. 

 

ПОДГОТОВКА НА ПРИРАЧНИК – ПСИХОТЕРАПИЈА СО ЛУЃЕ ШТО ЖИВЕАТ СО 

ХИВ 

Започнат во 2020 година, а планиран да излезе во 2021 година, прирачникот 

наменет за професионалци од областа на менталното здравје ќе ги содржи 

основите информации за ХИВ, како и информациите за антиретровирусната 

терапија. Сепак, фокусот на прирачникот се психотерапевтските теми за работа 

со ЛЖХИВ и неговата цел е да им послужи на оние професионалци што работат 

советување и психотерапија, а кои веќе имаат едукативна основа во некој 

психотерапевтски правец. 
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Скопје Прајд 2020 

Од 20-ти до 30-ти јуни се одржа Виртуелниот Скопје Прајд. Поради пандемијата 

од КОВИД-19, физичките услови за одржување на Скопје Прајд беа 

невозможни. Иако Скопје не го доби својот втор Прајд преку протестен марш, 

ЛГБТИ+ заедницата и нејзините поддржувачи го одбележаа настанот онлајн 

преку 9-дневна програма. 

Активностите за овој посебен виртуелен Прајд овозможија вклучување на 

многу повеќе ЛГБТИ+ млади од државата – кои поради повеќе причини не би 

можеле да дојдат доколку Прајдот повторо беше одржан физички. 

Главните активности кои го одбележаа Скопје Прајд во 2020 беа преку едно 

документарно видео за Скопје Прајд со 

активист(к)ите кои го направија реалност, 

како и видео од самиот Прајд. Видеото 

имаше за цел да ја прикаже реалноста и 

приказните од организациска гледна точка, 

и низ што се’ требаше да се помине за да 

Скопје и Македонија го добие својот прв 

Прајд. Се одржаа три Instagram Live 

интервјуа со Јована Тренчевска (државна 

секретарка во Министерството за труд и 

социјална политика), Маја Морачанин 

(Претседателка на партијата ДОМ, и 

координатор на Интерпартиската 

парламентарна група за унапредување на 

правата на ЛГБТИ+ луѓето), и Вера Вендета (дрег кралица). Подкастот Квир 

Клуб беше започнат со водителите Стефан Петровски и Искра Дочовска на 

тема квир филм и серии и потоа во сегмент за бисексуална видливост и 

приказни. Се одржа онлајн работилница со Заедно посилни за ПрЕП пилотот и 

основни информации за проектот, како и отворен ден за ХИВ тестирање. Дрег 

кралицата Линда Социалиста продуцираше своја емисија која се емитуваше во 

живо на Фејсбук. Се презентираше соопштение за јавноста за наодите од 

истражувањето на Коалиција Маргини за состојбата на ЛГБТИ+ луѓето за време 

на пандемијата. Мрежата за заштита од дискриминација одржа тркалезна маса 

на Зум за Законот за спречување и заштита од дискриминација (ЗСЗД). Тиана 

Ивановска од Себе Сложувалка одржа работилница во Фејсбук групата 

„ЛГБТИ+ заедно во самоизолација“ за ЛГБТИ+ идентитети. Медуза објави 

краток филм за македонската дрег култура. На 27-ми јуни беше одржан 

Глобалниот Прајд (Global Pride) каде Скопје Прајд беше вклучен во 

организацијата на настанот. На последниот ден, ХЕРАмлади емитуваа видео за 

нивната вклученост во Скопје Прајд 2019 како волонтери. 
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На 29-ти јуни, Министерката 

Царовска одржа средба со 

Националната мрежа за борба 

против хомофобија и трансфобија 

(НМХТ) каде се дисктурише ЗСЗД, 

новата Влада и идните активности 

на Мрежата.  
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С-ФРОНТ ВО МЕДИУМИТЕ 

 

Во година кога цел свет се затвори дома и секојдневието стана да си присутен 

на онлајн просторот, за нас медиумското присуство беше многу важно. 

Изработивме многу прилози и видеа за нашата работа, учествувавме на разни 

настани организирани од нашите партнери и дадовме многу интервјуа. 

Погледнете некои од нив:  

 

Учество на Антонио 
Михајлов на Engage 2020 
– говор на тема Првиот 
Скопски Прајд 

 

За промоција на Линијата за советување остваривме неколку интервјуа на разни 

портали: Слободен Печат, Радио Моф, ПИНА. Објавивме неколку видеа во кои ги 

претставивме нашите советувачи, објавивме и текстови поврзани со ментално 

здравје на нашите социјални медиуми.   

 

Разговор со 
Субверзивен фронт: 
Отворена првата 
Национална ЛГБТИ 
Линија за советување 
(линк до видео) 

 
 

Како и претходните години така и оваа година бевме активни на нашата веб 

страница и на 

https://www.youtube.com/watch?v=5-24viYSgpo
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другите социјални мрежи. Подолу може да ја видите статистиката за 2020 

година: 

 

Facebook: 

• На фејсбук страницата на Субверзивен Фронт имаме 4197 следбеници и 

повеќе од 200 објави во 2020 година. 

• Оваа година беше отворена и страна за Линијата за советување на која имаме 

527 следбеници и многу објави во 2020 година. 

Instagram: 

• На инстаграм профилот имаме 959 следбеници и повеќе од 200 објави во 2020 

година. 

Twitter: 

• На твитер профилот имаме 411 следбеник и повеќе од 1000 објави во 

последните неколку години. 

YouTube: 

• На профилот на јутјуб имаме повеќе од 35 видеа поврзани со нашата работа 

во последните неколку години. 
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ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАЈ 
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ИНФОРМАЦИИ ЗА КОНТАКТ 

 

Антонио Михајлов 

Извршен директор 

amihajlov@s-front.org.mk 

Ангелина Иванова 

Менаџерка за финансии и администрација 

aivanova@s-front.org.mk 

Стефан Петровски 

Програмски координатор / Комуникации 

spetrovski@s-front.org.mk 

Давид Тасевски 

Програмски координатор / Психолог 

dtasevski@s-front.org.mk 

Ивана Костовска 

Програмска асистентка / социјална работничка 

ikostovska@s-front.org.mk 

 

 

Мапа 

 

СУБВЕРЗИВЕН ФРОНТ  

БУЛ. К. Ј. ПИТУ 19/5-28, 1000 

СКОПЈЕ 

РЕПУБЛИКА С. МАКЕДОНИЈА 

 

Тел/факс:  +389 2 609 0779 

мејл:  contact@s-front.org.mk 

веб: www.s-front.org.mk 
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